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SOMIJAS IESLODZĪJUMA VIETU ADMINISTRĀCIJAS UN 
PROBĀCIJAS ASOCIĀCIJAS MISIJA UN ĪSTERMIŅA 

POLITISKĀS NOSTĀDNES 
 
 

 
 
 
 
 

Probācijas asociācija pieņēmusi 1998. gada 7. decembrī, un Tieslietu ministrija 
pieņēmusi 1998. gada 22. decembrī 

 



 2 

MISIJA 
 

IEVADS 
 
Ieslodzījuma vietu administrācijas un Probācijas asociācijas* darbības pamatā ir spēkā 
esoša likumdošana un noslēgtās starptautiskās vienošanās, kas ir saistošas Somijai. Šo 
institūciju darbību regulē arī starptautiskās rekomendācijas. Šos dokumentus 
papildina pamata programma, tā nosaka Ieslodzījumu vietu administrācijas un 
Probācijas asociācijas mērķus, vērtības un principus, kas tiek ievēroti šajā darbā, kā 
arī līdzekļus mērķu sasniegšanai. Pamata programma nosaka aktuālo politisko 
nostādņu izvēli. Atsevišķas institūcijas un struktūrvienības apstiprina savas darbības 
virzienus, pamatojoties uz pamata programmu un vispārējām politiskajām nostādnēm. 

Vissvarīgākais Ieslodzījumu vietas administrācijas un Probācijas asociācijas 
resurss ir kvalificēts un pieredzējis personāls, kas uzticami realizē pamata 
programmu. Ieslodzījumu vietas personāla politika ir apstiprināta atsevišķi. 

 
UZDEVUMI 

 
Korektīvās darbības, probācija un pēcaprūpe ir kriminālsankciju sistēmas daļas. 

Ieslodzījuma vietu administrācija realizē cietumsodus un ieslodzījumus par soda 
naudu nemaksāšanu, kuras uzliek tiesas, un veic pirmstiesas aizturēšanu. Probācijas 
asociācija atbild par alternatīvo sodu izpildi un citām darbībām, kas saistītas ar 
sankcijām, kas veiktas bez ieslodzījuma piemērošanas. 

 
MĒRĶI 

 
Ieslodzījumu vietas administrācijas un Probācijas asociācijas mērķi ir: 

· veicināt sabiedrības drošību, uzturot likumīgu un drošu sankciju 
īstenošanas sistēmu; 

· sniegt palīdzību recidīvisma samazināšanā un sociālās neatbilstības 
izbeigšanā, kuras rezultātā tiek pastrādāti noziegumi. 

Lai sasniegtu augstāk minēto, mērķi tiek realizēti tā, lai: 
- radītu drošību sabiedrībai, notiesātajiem un personālam; 
- veicinātu notiesāto iespējas iekļauties sabiedrībā un saglabāt savu 

veselību un labklājību; 
- vairotu notiesāto iespējas dzīvot bez noziedzības. 

 
VĒRTĪBAS 

 
Ieslodzījumu vietas administrācija un Probācijas asociācija ir uzņēmušās ievērot 
Somijas sabiedrībā augstu vērtētas vērtības – cilvēka cieņas un taisnīguma 
respektēšanu. Šo institūciju darbību virza arī tāds jēdziens kā katra cilvēka spēja 
mainīties un attīstīties. Šo vērtību ievērošana ietver, piemēram: 

- pamata un cilvēka tiesību nodrošināšanu; 

                                                
* Līdz 1999. gada aprīlim Probācijas asociācija tika dēvēta par Probācijas un pēcaprūpes asociāciju 
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- piemērotu, vienlīdzīgu un humānu attieksmi pret notiesātajiem†; 
- visu darbību likumību un atbilstību taisnīguma un saprātīguma principiem; 
- likuma realizēšanu tādā veidā, kas atbalsta individuālu izaugsmi, notiesātā 

attīstību un viņa centienus dzīvot bez noziedzības. 
 

PRINCIPI 
 

Soda mēra izpilde ir balstīta uz normālas kārtības principu. Ieslodzījumu vietas 
administrācija un Probācijas asociācija papildus ievēro vēl šādus principus: 

· Orientācija uz mērķi: 
Ieslodzījumu vietas administrācija un Probācijas asociācija atbild sabiedrības 
priekšā par nosprausto mērķu sasniegšanu. Šo institūciju aktivitāšu rezultāti, 
efektivitāte, ietekme un ekonomiskums tiek regulāri un atklāti izvērtēti. 
Novērtējums nosaka darbības virzienu un līdzekļu izvēli. 
· Individuāla pieeja un indivīda atbildība: 
Soda izpildei ir jāpievērš uzmanība notiesātā situācijai un individuālajām 
vajadzībām. Pasākumiem, kas saistīti ar soda izpildi, ir jāveicina indivīda spējas 
uzņemties atbildību par savu dzīvi un savas rīcības sekām. 
· Profesionālisms: 
Ieslodzījuma vietu pakalpojumi, probācija un pēcaprūpe veido prasīgus apstākļus 
darbā ar cilvēkiem, šis darbs prasa profesionālu pieeju. Profesionālisms, cita 
starpā, ietver sevī nepārtrauktu novērtējumu un izpildītā darba, sadarbības iespēju, 
personīgo sadarbības spēju attīstību, kā arī darbu atbalstošo un kontroles metožu 
izmantošanu. Profesionālisms arī ietver sevī spēju piešķirt profesionālajiem 
mērķiem prioritāti pat, ja šķiet, ka tie ir pretrunā ar personiskajām jūtām. 
· Sadarbība: 
Personālam ir jāstrādā konstruktīvā mijiedarbībā un sadarbībā savā starpā, ar 
citām institūcijām, notiesātajiem un viņu radiniekiem, ar brīvprātīgo 
organizācijām, reliģiskajām organizācijām un citām interešu grupām. 
· Saprotama pārvaldība: 
Darbībām ir jābūt likumīgām, pārskatāmām un prognozējamām, lēmumu 
pieņemšanai – tik ātrai, cik iespējams. Lēmumi ir jāpamato, un informācija par 
darbībām ir jāsniedz efektīvi. Notiesātie ir jāinformē par praktiskām lietām, kas 
saistītas soda izpildi, viņu tiesībām un pienākumiem un par to pārkāpšanas 
noteikumiem un sekām. Notiesātajam ir tiesības tikt uzklausītam lietās, kas 
saistītas ar viņu. 

 
Ieslodzījumu vietu administrācija un Probācijas asociācija savu mērķu sasniegšanai: 

· atbalsta un iedrošina notiesātos dzīvot dzīvi bez noziegumiem; 
· kontrolē, lai notiesātie ievērotu noteiktos ierobežojumus; 
· ietekmē sabiedrību kopumā, lai būtu iespējams veikt orientācijas darbu. 

 
Šo mērķu sasniegšanu veicina personāla profesionālo prasmju un darba apstākļu 
uzlabošana, plaša personāla prasmju izmantošana un personāla līdzdalība attīstības 
procesos. 
 
                                                
† Pamata programma tiek piemērota arī apcietinātajiem cietumniekiem, aizturētajiem saskaņā ar 
Ārvalstu pilsoņu likumu, aizturētajiem saskaņā ar privāto izmeklēšanu un citiem Probācijas asociācijas 
klientiem 
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IESLODZĪJUMA VIETU ADMINISTRĀCIJAS ĪSTERMIŅA 
DARBĪBAS POLITIKA 

 
VISPĀRĒJIE DARBĪBAS APSTĀKĻI 

 
Ieslodzīto skaits pēdējās divās desmitgadēs ir samazinājies uz pusi. Tajā pašā laikā 
ieslodzīto kriminālā pagātne ir mainījusies, un viņu problēmas ir kļuvušas daudz 
sarežģītākas. Iepriekš lielākā daļa ieslodzīto bija personas, kas tika vainotas ar 
īpašumu saistītos pārkāpumos. Mūsdienās lielākā daļa ieslodzīto ir notiesāti par 
vardarbību, un pieaug to ieslodzīto skaits, kas izdarījuši ar narkotiskajām vielām 
saistītus pārkāpumus. Tādējādi ir izveidojusies situācija, ka ir vairāk ieslodzīto, kas 
notiesāti uz garāku termiņu. 

Notiesāto personu sastāvs arī ir kļuvis sarežģītāks nekā iepriekš. Ieslodzīto starpā 
arvien vairāk ir pārkāpēju, kas apzināti izvēlējušies kriminālu dzīves veidu un kas 
nevēlas to pārtraukt tik drīz. Tomēr lielais vairums ieslodzīto ir personas, kas nejauši 
nonākušas kriminālā vidē no sociāli nelabvēlīgas vides. Tāpat kā sabiedrībā, arī 
korekcijas darba vidē arvien biežāk ir novērojama pārmērīga apreibinošo vielu 
lietošana. Daudziem ieslodzītajiem papildus citām sociālām problēmām novērojamas 
nopietnas problēmas ar alkoholu vai narkotiskajām vielām. Daudzi ieslodzītie nespēj 
strādāt vai nopietni mācīties. Lai pielāgotos dzīvei sabiedrībā, viņiem ir nepieciešams 
atbalsts un motivējoša vide. Likuma ievērošanas nodrošināšana ir jāplāno daudz 
individuālāk nekā iepriekš.  

Arvien profesionālākais noziegumu raksturs, galvenokārt saistīts ar narkotikām 
saistīto noziegumu skaita pieaugumu, ir izraisījis narkotisko vielu lietošanu un 
disciplīnas pārkāpumus ieslodzījumu vietās. Likumdošana mūsdienās sniedz 
darbiniekiem efektīvākas pilnvaras novērst narkotiku nokļūšanu cietumos. Tomēr, lai 
samazinātu narkotiku problēmu cietumos, ir nepieciešami pasākumi, kas mazinātu 
pieprasījumu pēc tām. 
 

POLITIKA 
 
Spriedumi tiek realizēti, rūpējoties par iekšējo kārtību ieslodzījuma vietās, nodrošinot 
nevardarbīgu un no toksiskām vielām brīvu vidi cietumos, kā arī panākot drošu 
aizturēšanu. Ieslodzīto iespējas pielāgoties dzīvei pēc nokļūšanas brīvībā tiek 
veicinātas, uzlabojot viņu spējas strādāt un darboties. Lai samazinātu recidīvisma 
risku, Ieslodzījumu vietu administrācija ievieš programmas, kas mazina faktorus, kas 
izraisa un veicina kriminālu darbību. 

· Korektīvās darbības mērķu sasniegšanai nepieciešams uzlabot ieslodzījuma 
vietu ēku apgādi. Ieslodzījumu vietu apgādes programmas ieviešana rada 
priekšnosacījumus spriedumu realizēšanai tādos apstākļos, kas atbilst 
pieņemtajām starptautiskajām rekomendācijām, un nodrošina piemērotus 
darba apstākļus personālam. 

· Kārtību ieslodzījumu vietās un personāla kontroli nodrošina tādu darba 
metožu izmantošana, kas ļauj labāk iepazīt katru ieslodzīto un jau iepriekš 
nepieļaut pārkāpumus. Iekšējie ieslodzījuma vietu kārtības noteikumi ietver 
sevī humānus apstākļus atbilstīgi normālas kārtības principiem, mijiedarbībai 
starp ieslodzītajiem un personālu, daudzveidīgajām darbībām un tehniskās 
drošības pasākumiem, kas tām nepieciešami. 
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· Ir jānodefinē savstarpējais darba dalījums starp cietumiem un jāizveido 
sistēma ieslodzīto sadalei, kuras pamatā ir viņu individuālās vajadzības un 
īpašības. Šādas novērtēšanas mērķis ir noskaidrot atsevišķu ieslodzīto dzīves 
apstākļus un elementus, kas atbalsta vai apdraud dzīvi bez noziegumiem. Tajā 
pašā laikā ir jāizvēlas aktivitātes, kas veicina ieslodzītā iespēju dzīvot 
sabiedrībā. Novērtējums arī nosaka pasākumus, kas ir nepieciešami drošai 
sprieduma izpildei. Kad šie pasākumi ir noteikti, personālam ir jāpievērš 
uzmanība kārtības uzturēšanai ieslodzījumu vietās un izbēgšanas un 
noziedzīgo darbību novēršanai. Tiek izvērtēta atsevišķu ieslodzīto 
pārvietošana ieslodzījuma termiņa laikā. 

· Personālam ir jāplāno darbības visam ieslodzījuma termiņam kopā ar katru 
ieslodzīto. Mērķis ir izmantot visu ieslodzījuma termiņu, lai uzlabotos 
ieslodzītā spēja rūpēties par sevi, dzīvot bez jauniem pārkāpumiem un iegūt 
darbu. Ieslodzītajiem tiek dota iespēja uzlabot savu izglītību un profesionālās 
prasmes, apgūt ikdienas dzīvei nepieciešamās prasmes un spējas sadarboties 
un risināt problēmas.  

· Ieslodzījuma laikā ieslodzītajiem ir jāatturas no toksisku vielu lietošanas. Lai 
nodrošinātu ieslodzījuma vietas bez toksiskām vielām, personāls iejaucas 
visos gadījumos, kad tiek atklāta šādu vielu lietošana. Personāls veicina 
ieslodzīto atturību no toksiskām vielām, izmantojot uzraudzību un citas 
kontroles metodes, uzsverot atturības nozīmi saistībā ar visām pārējām 
aktivitātēm un iedrošinot ieslodzītos piedalīties speciālās rehabilitācijas 
programmās un darbībās, kas veicina atturību. 

· Sagatavošanās atbrīvošanai sākas jau agrīnā ieslodzījuma perioda stadijā. 
Notiesātajiem, kas izciešu sodu slēgta tipa iestādēs, ir iespēja nokļūt atvērta 
tipa iestādē, ja tiek ievērotas pārcelšanas prasības. Ja notiesātais neievēro 
prasības pārcelšanai uz atklāta tipa iestādi pirms atbrīvošanas, sagatavošana 
atbrīvošanai pilnībā notiek slēgta tipa iestādē. Ja ieslodzītais tiek atbrīvots pret 
galvojumu, sagatavošanās atbrīvošanai notiek kopā ar Probācijas asociāciju, 
lai saskaņotu ieslodzījuma termiņa pasākumus un atbrīvojuma pret galvojumu 
pasākumus. 

 
PROBĀCIJAS ASOCIĀCIJAS ĪSTERMIŅA DARBĪBAS 

POLITIKA 
 

VISPĀRĒJIE DARBĪBAS APSTĀKĻI 
 
Piespiedu sabiedriskā soda, galvenokārt sabiedriskā darba, izmantošana pēdējos gados 
Somijā ir strauji pieaugusi. Tas ir veicinājis ieslodzīto skaita samazināšanos, kurš 
citur Eiropā galvenokārt palielinās. Piespiedu darbs salīdzinājumā ar sodu, kas tiek 
izmantots soda izciešanas institūcijās, ir finansiāli izdevīgāks un pēc sava rakstura 
novērš nelabvēlīgus sociālos apstākļus. Piespiedu darba sistēma nepieļauj 
nevienlīdzību un tādējādi veicina drošību sabiedrībā. 

Piespiedu darbs tiek organizēts normālas ikdienas dzīves apstākļos un sadarbības 
tīklu veidā. Papildus iesaistītājām varas iestādēm, šajā procesā piedalās parasti pilsoņi 
kā kontaktpersonas darba vietā. Probācijas asociācija savās darbībās ņem vērā bieži 
pretrunīgos pilsoņu, interešu grupu, lēmēju un pārkāpēju uzskatus un cerības. Īpaši 
svarīgi ir darboties tā, lai piespiedu darbs būtu uzticams soda veids.  
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Bezdarbs, mājokļu trūkums un sabiedrisko darbu trūkums apgrūtina Probācijas 
asociācijas klientu iespēju iekļauties sabiedrībā. Iespēja veikt piespiedu darbu 
sabiedrības labā ir jāpaplašina, lai varētu uzlabot nelabvēlīgo sociālo vidi, kurā 
atrodas pārkāpēji, viņu iespējas dzīvot sabiedrībā un neuzsākt jaunus noziegumus. 

Personāla profesionālo prasmju pilnveidošana un tā spēja veikt savu darbu, darba 
organizācija un nepārtrauktas pārbaudes un darbību novērtējums veido 
priekšnosacījumus, lai padarītu piespiedu darbu sabiedrības labā par pārliecinošu un 
efektīvu. 

 
POLITIKA 

 
Piespiedu darba sabiedrības labā uzticamība 

 
Piespiedu darbs sabiedrības labā tiek realizēts tā, lai: 

· tas būtu pārliecinošs sods gan no pilsoņu, varas iestāžu, interešu grupu un 
notiesāto redzējuma; 

· tiktu nodrošināta notiesāto juridiskā aizsardzība un vienlīdzīga attieksme 
pret viņiem; 

· soda mērs tiktu izpildīts bez kavēšanās un atbilstīgi likumam; 
· sankcijas aptvertu pietiekoši intensīvu notiesāto uzraudzību. 

 
Probācijas Asociācija aktīvi un sistemātiski informē par jautājumiem, kas saistīti ar 
piespiedu darbu sabiedrības labā. Ir jāveic regulāra un mērķtiecīga sadarbība ar 
prokuroriem, tiesām, pakalpojumu sniegšanas vietām un citām interešu grupām. 
 

Piespiedu darba sabiedrības labā efektivitāte 
 
Piespiedu darbs sabiedrības labā tiek realizēts tā, lai: 

· tā raksturs un izpilde atbalstītu notiesāto, ka viņš var izciest sodu brīvībā; 
· tas veicinātu notiesātā saikni ar sabiedrību; 
· tas samazinātu notiesātā risku pievērsties noziegumiem. 

 
Apreibinošo vielu lietotāji, kas izcieš sodu, veicot piespiedu darbu sabiedrības labā, 
jāvirza izmantot pakalpojumus, lai novērstu šādu vielu lietošanu. Programmas, kas 
paskaidro saistību starp noziegumu, apreibinošu vielu lietošanu un citām problēmām 
un uzlabo notiesātā spējas funkcionēt sabiedrībā, ir jāplāno un jāievieš kopā ar 
ekspertiem. Kad tiek plānotas programmas, ir jāņem vērā un jānodrošina iespējas 
turpināt jau cietumā uzsāktās programmas. 

Notiesātajiem ir jāgarantē pietiekošs un piemērots darbs, uzturot pietiekoši plašu 
pakalpojumu sniegšanas vietu tīklu un regulāri atbalstot to. 

Pret galvojumu atbrīvoto uzraudzības efektivitāte ir jāuzlabo, attīstot darbu tā, lai 
tas kļūtu sistemātiskāks un veicinātu uzraugāmās personas sociālās iespējas un 
padarītu intensīvākus kontaktus starp uzraugāmo un uzraudzītāju. Šo darbu ir 
iespējams pilnveidot, izmantojot projektus, pilotprogrammas un jau esošās atbalsta 
vienības. Šī mērķa sasniegšanai ir nepieciešami ievērojami papildus resursi. Attīstības 
darbs tiek veikts kopā ar cietumiem un interešu grupām. 

Eksperiments ar notiesātajiem jauniešiem pēta iespēju pārtraukt jauniešu 
nepareizo ievirzi ar būtiski atšķirīgu soda izpildes modeli, kas balstīts uz 
operatīvajiem tīkliem. Eksperiments tiek sistemātiski kontrolēts, pārbaudīts un vērtēts. 
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Šī eksperimenta būtība un jaunās metodes ar notiesātajiem jauniešiem ir jāizmanto, 
uzraugot nosacīti sodītās personas. 

 
Darba priekšnosacījumu veidošana 

 
Lai nodrošinātu un uzlabotu kvalitāti piespiedu darbam sabiedrības labā un 

attīstītu tā būtību, ir nepieciešams: 
- sagatavot personāla politiku, kas nosaka vadlīnijas profesionālo prasmju, 

darba iniciatīvas un personāla labklājības pilnveidošanai; 
- organizēt darbu tā, lai tas atbalstītu nepārtrauktu attīstību, nodrošinātu 

pietiekošus resursus piespiedu darba izpildei un nodrošinātu līdzvērtīgu 
statusu piespiedu darbam un institucionālajiem sodiem; 

- papildināt zināšanas un veidot kvalitātes sistēmas, lai radītu sistēmu, kas 
nodrošina darbības efektivitāti un stimulētu zinātnisko izpēti jomā, kas saistīta 
ar piespiedu darbu sabiedrības labā.  

 
 


